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Welkom
Wij verwelkomen Lot Zeegers (groep 0), Jolie Hendriks (groep 0) en Piotrek
Jonczyk (groep 6) bij ons op school. Wat gezellig dat jullie er zijn! Heel veel
(leer)plezier gewenst bij ons op de Catharinaschool.
Even voorstellen
Hallo iedereen,
Ik wil mij graag via deze weg
voorstellen aan jullie. Ik ben Jesse
Kusters, ik ben 22 jaar oud en ik kom uit Milsbeek. Na een
fantastische reis door Azië en werkzaamheden op andere
scholen ga ik met veel plezier aan de slag op de
Catharinaschool.De rest van het schooljaar zullen jullie mij zien
in groep 7-8 Mijn hobby’s zijn voetballen en sporten. Verder hou
ik erg van koken en thuis op de bank series kijken. Ik heb veel
zin om deze uitdaging aan te gaan en ik ga mijn uiterste best
doen om iedereen in de klas een fijne/leerzame tijd te bieden.
Als je vragen hebt of gewoon een praatje wilt maken loop
gezellig langs. Groetjes meester Jesse.

Beste ouders,
Een aantal weken geleden ben ik gevraagd om op de Catharinaschool te
komen werken. Na een periode van kennismaken en sfeerproeven heb ik hier
‘ja!’ tegen gezegd en ik kan hardop zeggen dat ik het nu erg goed naar mijn zin
heb in groep 4,5,6. Ik ben 32 jaar oud en woon in Boxmeer. Hier ben ik niet
geboren, maar wel opgegroeid. Nadat ik in 2010 was afgestudeerd aan de
PABO ben ik direct gaan werken en al vrij snel wist ik dat ik een wereldreis
wilde gaan maken. De start hiervan duurde wat langer dan gedacht, maar van
juli 2016 tot februari 2018 heb ik dan toch mijn droom waar gemaakt en heb ik
de tijd van mijn leven gehad. Hoe mooi en fijn het ook was, ik ben blij dat ik
weer terug ben. Het stukje onrust wat ik jaren bij me droeg ben ik nu kwijt en ik
heb veel zin om weer lekker te aarden in Nederland. Naast een passie voor
reizen houd ik ook erg van sport. Ik loop regelmatig hard en voetbal al zolang
ik kan lopen. Je vindt mij op de Catharinaschool op iedere dinsdag, woensdag
en donderdag.
Tot ziens, groetjes Henk
Koningsspelen vrijdag 20 april
Op vrijdag 20 april vindt er een sportdag plaats op de Catharinaschool i.v.m. de koningsspelen.
Alle kinderen worden om 9.00 uur sportief (liefst in het oranje of rood/wit/blauw) gekleed
verwacht op school. Kinderen kunnen vanaf 8.30 uur op school worden opgevangen mocht dit
problemen geven thuis. Graag even doorgeven via mail: m.vandenhurk@bscatharina.nl.
Dit jaar hebben we de sportdag anders ingevuld. We starten de dag gezamenlijk op de speelplaats
met het lied met bijbehorende dans “Fitlala”, speciaal geschreven voor Koningsdag 2018. Zie Fitlala:
https://youtu.be/ho9CfacTxpA. U bent hierbij van harte welkom!

Door drie enthousiaste ouders is een spellentocht uitgezet in het dorp voor de leerlingen van groep 1
t/m 4. De kinderen zullen, onder begeleiding, lopend een tocht maken door het dorp om onderweg op
verschillende plaatsen te stoppen om spelletjes te doen.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 volgen allemaal 4 workshops van regionale clubs: Tennis
(Tennisclub het Moleneind Well), Korfbal, Voetbal (EWC-Resia Well/Wellerlooi) en Judo (Judo Ryu
Maasduinen Bergen). De voetbalworkshop vindt plaats op het voetbalveld in Wellerlooi, wij willen
vragen of alle kinderen van deze groepen daarom met de fiets naar school willen komen. De kinderen
fietsen onder begeleiding. Korfbal vindt plaats in de gymzaal, graag ook schoenen meenemen om in
de zaal te gymmen (geen zwarte zolen/zand).
Om 11:30 uur lunchen we met alle leerlingen samen op school (gesponsord door Jumbo Wanssum)
Om 12:00 uur mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 naar huis. We werken met een continurooster. De
kinderen van groep 5 t/m 8 zijn om 14:00 uur uit. Alle kinderen krijgen tevens een gezond
tussendoortje en drinken tussendoor.
Tevredenheidsenquêtes
Onlangs heeft u allen een link ontvangen naar een tevredenheidsenquête. Zodra deze enquête is
gesloten en verwerkt zullen wij de gegevens aan u terugkoppelen. De leerlingen uit de groepen 6,7 en
8 hebben ook een vragenlijst ingevuld. Zij hebben onze school een 8,3 gemiddeld gegeven op de
vraag hoe tevreden zij zijn over de Catharinaschool. Erg fijn om te horen! Ook over deze enquête
zullen wij u uitgebreider informeren.
Juffrouw Anne
Juf Anne geniet van de laatste loodjes van haar zwangerschapsverlof. Dochter Pleun groeit als kool.
Donderdag 17 mei zal juf Anne weer te vinden zijn in groep 7/8. Zij zal gaan werken op dinsdag,
woensdag en donderdag. De vervanging van juf Anne door juffrouw Stans loopt dan af. Via deze weg
willen wij juf Stans alvast ontzettend bedanken!
Juffrouw Ellen
De gezondheid van juffrouw Ellen gaat langzaam vooruit. Zij is momenteel, buiten de groep, enkele
uurtjes werkzaam op school. Na de meivakantie zou het kunnen zijn dat ze met een enkel kind/ een
groepje kinderen aan de slag gaat om extra ondersteuning te bieden. Meester Jesse blijft haar
werkzaamheden in groep 7/8 waarnemen op de maan- en vrijdagen.
Schoolreis
Op donderdag 26 april gaan we op schoolreis. Wij hebben
er zin in!
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 gaan naar
binnenspeeltuin Boegafun in Venray onder begeleiding van
de leerkrachten en de twee klassenouders. De kinderen
gaan met auto’s. Voor eten/drinken en iets lekkers wordt
gezorgd. Denk aan gemakkelijke kleding (voorzien van
naam).
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan, met de bus, naar het openluchtmuseum in Arnhem. Wij zijn
nog op zoek naar begeleiders. Welke ouders/verzorgers willen er met ons mee? Graag een mail voor
19 april naar juf Monique: m.vandenhurk@bscatharina.nl. Ouders worden niet ingedeeld bij hun eigen
kind(eren).In groepjes zullen de kinderen o.a. een speurtocht maken. De leerlingen treden in de
voetsporen van hun voorouders en komen zo meer te weten over het verleden. Er is een speurtocht
voor de kinderen van groep 4 t/m 6 en een tocht voor de kinderen uit groep 7 en 8. Meer informatie
volgt.

Nationale buitenlesdag
Misschien heeft uw kind(eren) er iets over verteld thuis?
Onze school heeft gisteren deelgenomen aan de
Nationale Buitenlesdag. Een initiatief om het Bewegend
Leren in/van de natuur te promoten. Het werd dit jaar
e
voor de 3 keer georganiseerd. Er werden o.a. taal-,
spelling- en rekenlessen buiten gegeven door de
leerkrachten waarbij er heerlijk werd bewogen en
geleerd!
Fietsenstalling
Met het inrichten van de nieuwe speelplaats is de
fietsenstalling verplaatst. Dit is even wennen voor de kinderen en ook voor ons. In de groepen is
afgesproken waar de kinderen hun fietsen moeten neerzetten, er zijn hiervoor nummers opgehangen
in de stalling. De leerlingen zetten de fiets in het rek behorende bij hun groep. Kinderen fietsen over
de daarvoor bestemde paden naar de stalling.
Verkennen schooltijden (herhaling van via het Ouderportaal verzonden bericht)
Beste ouders/ verzorgers,
Ongeveer twee jaar geleden is er, in het verlengde van de fusie tot Lijn83, een ouderraadpleging
gehouden over de schooltijden. Hierbij hebben de ouders van kinderen uit groep 0 t/m 7 een stem
uitgebracht. Ook ouders van peuters, die een jaar later naar school zouden gaan , mochten hun stem
uitbrengen. De uitkomst van deze raadpleging was dat de meerderheid van deze ouders de
bestaande schooltijden wilde aanhouden.
Inmiddels hebben zich een paar ouders gemeld met de vraag of, en zo ja wanneer, de schooltijden
eventueel veranderd zouden kunnen worden. Daarom is besloten om opnieuw een ouderraadpleging
te houden over de schooltijden.
Vooraf aan deze ouderraadpleging organiseren we weer een informatiebijeenkomst, waarbij opnieuw
uitleg gegeven wordt over de verschillende modellen en het proces van raadpleging en eventueel
aanpassen van de schooltijden. De informatiebijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 15 mei.
Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.
Met vriendelijke groet,
Bart Bogers
Voorzitter mr Catharinaschool
IEP Eindtoets groep 8
Dinsdag 17 gaat de IEP eindtoets van start voor onze leerlingen uit groep 8. Via deze weg willen wij
deze kanjers veel succes wensen. Geloof in eigen kunnen!
Heeft u een nieuw adres, ander e-mailadres of ander telefoonnummer ??? Graag wijzigen in het
Ouderportaal.
Belangrijke data
11-04-2018
Windkracht 6 Muziekproject groep 4/5/6 Voorstelling in het Luukske
13-04-2018
Leerlingen groep 1 t/m 8 vrij i.v.m. staking
16-04-2018
Leerlingen groep 7 Praktisch Verkeersexamen in Well
17-04-2018
IEP eindtoets groep 8
18-04-2018
IEP eindtoets groep 8
20-04-2018
Sportdag Koningsspelen
26-04-2018
Schoolreis
27-04-2018
Vrij i.v.m. Koningsdag
30-04-2018
Meivakantie t/m 11 mei
15-05-2018
Ouderavond Verkennen andere schooltijden

16-05-2018
21-05-2018

Luizencontrole
e
Vrij i.v.m. 2 Pinksterdag

Ingezonden

Nieuwsbrief van Sjors!
Hoi jongens en meisjes!
Het is bijna lente en daarom zijn er veel van onze activiteiten in de komende maanden buiten!
Heerlijk!! Er zijn al veel leuke activiteiten geweest, maar bij deze activiteiten hebben we nog
plek. Ook zijn er nog heel veel leuke activiteiten van andere aanbieders! Kijk op
www.sjorssportief.nl om te zien wat er allemaal voor jou te doen is!
Biketricks
Ma 16 april 2018 van 15.30 - 16.30 uur op Speelplein Bs Catharinaschool
Wellerlooi | groep 5 t/m 8 | gratis entree
Ma 14 mei 2018 van 14.30 - 15.30 uur bij Speelplein Bs ‘t Kendelke
Siebengewald | groep 1 t/m 4 | gratis entree

Toverdoosje (Foam Clay)
Di 29 mei 2018 van 15.30- 16.30 uur in Bs Catharinaschool
Wellerlooi | groep 1 t/m 8 | €3,- entree

